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الملخص
ّأدت الـحضارة اإلسالمية ّأدت دورا كبريا يف تفاعل الثقافات وتطوير اإلنسانية ،وأنتج
لعل االطّالع على مصنّفاتـهم يـحث القارئ
علماؤها معارف عظيمة يف ّ
شت فروع العلم وميادينه ،و ّ
ِ
ِ
على االهتمام بـما أُنـجز من كتابات يف حقل الرتاجم ،واإلحاطة بس َري العلماء بـُْغيةَ اكتشاف أهـمية
التحصيل العلمي .وارتأينا يف هذا الـمضمار تناول عالـم ترك بصمةً واضحة يف حقل الدراسات
اللسانية والعلمية واألصولية ،ذلكم هو ابن الـحاجب أحد جهابذة النصف الثاين من القرن السادس
الـهجري والثلث األول من القرن السابع الـهجري .إذ أسهم بقسط وفري يف تعليم النشء ،وتصنيف
الكتب ،وإنـجاز التلخيصات بـمنهجية مـحكمة ،وتقديـم الشروح بدقة متناهية؛ وهذا ما دفعنا إىل
اإلجابة على جـملة من االستفهامات لتجلية سريته العلمية ،وإبراز مسرد بـما ق ّدمه للمكتبات العامة
والـخاصة.

ابن الحاجب ،علم النحو ،الكافية ،الشافية.
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İbnü’l-Hacib: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Yönü
ÖZ
İslam medeniyeti, kültürlerin etkileşmesinde ve insanlığın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İslam
âlimleri bilimin çeşitli dallarında ve alanlarında büyük akademisyenler yetiştirmişlerdir. Böylece
onların teliflerini anlamak, okuyucuyu çeviri alanında yapılan eserlere çekmek ve de eğitimde başarının
önemini keşfetmek için âlimlerin biyografilerini bilmek teşvik edilmiştir. Biz, burada bu alanda Hicri
altıncı yüz yılın ikinci yarısı ile yedinci yüz yılın başlarında dil bilimi ve yöntemi alanında köklü araştırmalarıyla açık bir iz bırakan, gençlerin eğitimine, kitapların sınıflandırılmasına, özetlerin sıkı bir
metodoloji ile tamamlanmasına ve ilave açıklamalarını son derece doğru bir şekilde sunmasına büyük
katkıda bulunan İbn el-Hâcib’i inceleyeceğiz. Bizi bu makalede bir dizi soruyu yanıtlamaya iten, onun
genel ve özel eserlerinin özetini ortaya koymak ve bilimsel kariyerini açıklığa çıkartmak olmuştur.
n

r

r: İbnü’l-Hâcib, Nahiv ilmi, el-Kâfiye, eş-Şâfiye.
Ibn Hajeeb: His Life, Works and Intellectual Aspect

ABSTRACT
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The Islamic civilization played a major role in developing humanity. Its scientists produced great
knowledge in different fields and branches of science. To understand their works, to stimulate the readers to investigate translated works, and to discover the significance of achievement in education, it is
encouraged to know the biographies of scholars. This article deals with one of the characters who left
a print in the field of linguistic, scientific and fundamental in teaching generations and played a role
in enriching the Islamic library and scientific centers; Ibn Hajeeb. We will try to identify his scientific
career defining his scientific activities and uncovering his pieces of writing.
r

Ibn al-Hajeeb, Grammar, al-Kâfiya, al-Shâfiya.
Extended Summary

In this study we saw a scholar who left a clear imprint in the field of linguistic, scientific and fundamentalist studies. This is Ibn Hajeeb, one of the scholars of the second half of the sixth century AH and
the first third of the seventh century AH. He contributed abundantly to the education of young people,
classifying books, completing summaries in a tight methodology, and presenting explanations with
extreme accuracy. This is what prompted us to answer a number of inquiries to illustrate his scientific
career, and to highlight a glossary of what he presented to public and private libraries.
The Islamic civilization has played a great role in the interaction of cultures and the development
of humanity, and its scholars have produced great knowledge in various branches and fields of science,
and looking at their works may encourage the reader to pay attention to the writings that have been
accomplished in the field of translations, and to take note of the biographies of scholars in order to
discover the importance of scientific achievement.
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It is also evident to us that “al-Kafiya” Ibn Hajeeb had put the rules of the Arabic language that
had the greatest influence on the Arabic language and its rules throughout the ages. He had a great
influence on the commentators’ performance of the Holy Qur’an, as well as in explaining the noble
Prophet’s hadith, contemplating the geography of languages makes us realize that the Arabic-speaking
countries are the ones in the Middle East and North Africa and they with their different dialects, share
the common bonds of language, religion, culture and history. As a result, there is a different added
material for authors throughout the ages for this language and its literature, so the explanations increased and attention to it became evident, and interest in scholars began to expand in the Islamic world
and readers focused on their books, and Ibn Hajeeb was one of those scholars who gained fame in the
corridors of the houses of knowledge, and the courses of lessons, and illuminated His works are the
shelves of libraries, and his writings on the grammar of the Arabic language have been met by students
of the Arabic language from different nations in Africa, Asia and other Islamic countries. His book
“Al Kafiya” has achieved unparalleled interest from scholars and learners, and this is what led us to
highlight its impact on the development of Arabic in Turkish writings
Ibn Hajeeb is one of the fame of the Arabic language and he is the jurist of the Malikiah. “Al Kafiya” of Ibn Hajeeb is one of the greatest of what he wrote, and it is the greatest of what was written
in explaining the Arabic language. Al-Kafiya by Ibn Hajeeb is still being taught in Turkish schools
concerned with Arabic language affairs.
The name of Ibn Hajeeb appeared in the internals of the books of translations and compilations,
and its pages included praise of a number of other scholars, writers and men of knowledge. He came
to me repeatedly due to opinions and testimonies, and I asked him about problematic issues in Arabic,
and he answered the most eloquent answer, with much silence and complete firmness.
Al-Dhahabi says: And he was one of the smartest scholars, a head in Arabic and a science of sight,
he taught at the Mosque of Damascus, and with the Maliki nouria, and his companions graduated with
him and his works were followed by the stirrups. Ibn Hajeeb disagreed with the grammarians on many
topics of their books regarding grammar.
Indeed, we say that Ibn Hajeeb is one of the most talented scholars who have served the Arab and
Islamic heritage, and have compiled books that made those coming to his acquaintances seek to learn
from him, and it seems that his value and fame are due to the fact that he was a good abbreviation of
the books of the advanced ones of his time, skilled at graduating rules and examples, in addition to
that. The travelers praised him in their travels, and restricted what was said about him in their notebooks, such as al-Abdari and Tajibi.
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التأ ُّمـ َل فــي جغرافيــة اللغــات يـــجعلنا نــدرك ّ
أن البــالد الناطقــة بالعربيــة هــي الكائنــة فــي الشــرق األوســط
وشـــمال إفريقيــا وهــم مــع لـهجاتـــهم الـــمختلفة يتقاســـمون الروابــط الـــمشتركة مــن اللغــة والديــن والثقافــة
ـر العصــور لـــهذه اللغــة وآدابـــها،
والتاريــخ .ونتيجــة لذلــك توجــد مــادة مضافــة مـــختلفة للـــمؤلفين علــى مـ ّ
القراء
فكثــرت الشــروح وتـــجلّت العنايــة بـــها ،وأخــذ االهتمام بالـعلـــماء يتّســع في الـعالـــم اإلســالمي وانكــبّ ّ
علــى مؤلفافهــم ،وكان ابــن الـــحاجب أحــد هــؤالء العلمــاء الذيــن نالــوا شــهرة فــي أروقــة دور العلــم ،وحلقــات
الــدروس ،وأنــارت مصنفاتــه رفــوف الـــمكتبات ،ونالــت كتاباتــه فــي قواعــد اللغــة العربيــة إقبــاال من دارســي
اللســان العربــي مــن أمــم مـــختلفة فــي إفريقيــا وآســيا وســائر البلــدان اإلســالمية ،كمــا أن كتابــه ”الكافيــة“
حقّــق اهتمامــا منقطــع النظيــر مــن العلمــاء والـــمتعلمين ،وهــذا مــا حــذا بنــا إلــى إبــراز أثــره فــي تطــور
العربيــة فــي الكتابــات التركيــة.
ابن الـحاجب :حياته وآثاره
عصره وبيئته الثقافية
اإلنســان اجتماعــي بطبعــه يعيــش بيــن أفــراد مـــجتمعه تأثُّــرا وتأثيــرا ،ذلــك أن تلــك الـــمؤثرات
تـــحدث تفاعــال نفســيا واجتماعيــا ،وتــؤدّي إلــى بــروز اســتجابات ســلوكية معينــة ذات أبعــاد ثقافيــة وأخالقيــة
تنـ ّم علــى تعميــق الوعــي ،وتطويــر التواصــل وتفعيــل حركيــة التاريــخ.
ويظهــر أن عصــر ابــن الـــحاجب شــهد تـــحوالت فــي بُنــى الـــحياة السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة
تكونــت دويــالت وإمــارات )ضيــف233 :1980 ،؛ فــروخ (33/3 :1989 ،فــي البــالد
واالقتصاديــة ،إذ ّ
اإلســالمية ،مثــل الدولــة األيوبيــة فــي مصــر والشــام بعــد ضعــف الـــخالفة العباســية ،وكذلــك ظهــر مــن قبلهــا
البويهيـــون بفارس ،والسالجقة بالعراق ،والفاطميـــون بالـــمغرب.
ولقــد اســتقلت الدولــة الزنكيــة عــن السالجـــقة وتوطــدت العالقــة بيــن البيــت الزنكــي واأليوبــي
وبـــهذا قويــت شــوكة الدولــة وظهــرت فــي تلــك الفتــرة نـــهضة علـــمية كبيــرة مــن خــالل علـــماء شـُــهد لـــهم
بالتفــوق وظهــرت مؤلفاتـــهم جليــة فــي هــذه الفتــرة
يِ ،واســتولت علــى القــدس ،لكــن
وشــهدت هــذه الفتــرة الـــحمالت الصليبيــة علــى العالـــم اإلســالم ّ
صــالح الديــن لـــم يهنــأ بالــه ،فخــاض معــارك وحروبــا ،حتــى اســتعاد بيــت الـــمقدس ،وعمــل علــى بنــاء دولة
قويــة احتفــى بـــها التاريــخ اإلســالمي ،ووهــب نفســه لـــخدمة الـــمجتمع ،فــذاع صيتــه ،ونــال مكانــة عطيمــة
فــي نفــوس النــاس ،مــ ّما أدّى بالكتــاب والشــعراء إلــى وصفــه بأســـمى األوصــاف ،ونعتــه بأحســن النعــوت،
وهــذا أحــد الشــعراء يذكــره مشــيدا بانتصاراتــه فــي قصيــدة ]الطويــل[ مطلعهــا:
الصفرا * * * فَ ِس ْر َوافـْتَ ِح ُّ
َحَرى (ابن خلكان)59/2 :2891 ،
َّصَر َم ْع ُقوداً بِرايَتِ َ
ك ْ
أ ََرى الن ْ
الدنـْيَا فَأَنْ َ
ت بِ َـها أ ْ

وتوالــى الســالطين األيوبيـــون واحــدا بعــد اآلخــر وســاد الـــخالف بينهــم ،ودبّ الضعــف فيهــم ،وأدّى إلــى
تد ّخــل الـــمماليك فــي شــؤون البــالد ،حتــي ســقطت الدولــة بـــمقتل تــوران شــاه ابــن الـــملك الصالـــح نـــجم الديــن أيــوب
ســنة 648ه ،وعلــى الرغــم مــن دلــك فقــد حفلــت هــذه الفتــرة بنهضــة علميــة وثقافيــة ،وبــرز علـــماء جـــهابذة ُو ِجــدوا
ي آنــذاك فمنـهم:حـــجة اإلســالم أبو حامــد الغزالي الـــمتوفي ســنة )505ه – 1111م( وعبد
فــي أقطــار العالـــم اإلســالم َّ
ي
ـحنبل
ـ
الـ
الفقيه
الزاغوني،
بن
ـحسن
ـ
الـ
وأبو
521ه،
سنة
ـمتوفى
ـ
الـ
ي
ـمالك
ـ
الـ
األصولي
ـحدث
ي الفقيه الـمــ
ُّ
ُّ
هللا البطليوس ُّ
ي الـــمشهور الـــمتوفي ســنة 543ه ،والفيلســوف
ي ِ الفقيــه الـــمالك ُّ
الـــمتوفى ســنة 527ه ،والقاضــي أبــو بكــر بــن العربـ ّ
ي الـــمتوفي
ـحنبل
ـ
الـ
قطامة
وابن
597ه،
سنة
ـمتوفي
ـ
الـ
ي
ـحنبل
ـ
الـ
ابن رشد الـــحفيد الـــمتوفي سنة 595ه ،وابن الـــجوز ّ
يِ
ُّ
ُّ
َّ
ي الـــمتوفَّي ســنة 631ه ،والشــيخ أبــو عـــمرو بــن الصــالح الـــمتوفى 643ه ،وغيــر
ســنة 620ه ،وســيف الديــن اآلمــد ُّ
هــؤالء كثيــر جــدا ،كـــما ظـــهرت مصنفــات هــؤالء األئـــمة وانتشــرت فــي جـــميع األصقــاع فتقبلـــها النــاس بالقبــول
ـو الـــمنزلة ،ومــن بيــن هــؤالء الذيــن شـــهد لـــهم القاصــي والدانــي بإمامته ،وفضلــه وطول
التــام واعترفــوا ألهلـــها بعلـ ّ ِ
باعــه فــي نواحــي العلـــم الـــمختلفة ،الشــيخ العالمــة اإلمــام أبــو عـــمرو جـــمال الديــن ،بــن الـــحاجب )الســبكي:1999 ،
.(16-14
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مولده ونشأته
ءهــو أبــو عمــرو عث ــمان بــن ع ــمر بــن أيب بكــر بــن يونــس الكــردي ،الدويــين األصــل ،اإلســنائي ال ــمولد الفقيــه ال ــمالكي،
ال ــمعروف بابــن ال ــحاجب ،ويلقــب بـج ــمال الديــن (ابــن خلــكان712/3 :2891 ،؛ الســبكي11 :9991 ،؛ حاجــي خليفــة،
4/3 :1791؛ ابــن الع ــماد704/7 :2991 ،؛ البغــدادي685/1 :1791 ،؛ بروكل ــمان68/1 :9591 ،؛ زركلــي:4891 ،
112/4؛ كحالــة )663/2 :3991 ،عــاش يف الفــرتة ال ــممت ّدة مــن النصــف الثــاين مــن القــرن الســادس ال ــهجري ال ــموافق للثــاين عشــر
ال ــميالدي إىل النصف األول من القرن الســابع ال ــهجري ال ــموافق للثالث عشــر ال ــميالدي ،فقد ولد يف بلدة «إســنا» التابعة إىل مدينة
قــوص يف منطقــة صعيــد مصــر يف عــام 075هــ5711 /م وكــذا ذكــره الذهــيب وابــن ال ــجزري ،نشــأ ابــن ال ــحاجب يف بيــت أبيــه الــذي
كان حاجبــا ألمــري قــوص عــز الديــن موســك الصالحــي ،وكان األمــري ابــن خــال الســلطان صــالح الديــن األيوب ــي بســب ذلــك أخــذ ابــن
ال ــحاجب لقبــه فغلبــت عليــه النســبة إىل ع ــمل أبيــه ،لكـ ّـن أبــا الفضــل كمــال الديــن األدفــوري (847 -586ه 8431 -6821 /م )
ذكــر أ ّن أبــاه ل ــم يكــن حاجبــا (كحالــة )984/1 :3991 ،إن ــما كانــت أمــوره جيــدة مــع األمـراء وسياسـ ّـي الدولــة ،إالّ أ ّن بعضهــم رأى
أ ّن هــذه الروايــة ليســت صحيحــة.
ـب علــى الــدرس والت ــحصيل ،وتعل ــم القــرآن الكري ــم
رحــل ابــن احلاجــب مــع والــده إىل القاهــرة يف صغــره ،ونشــأ فيهــا ،وانكـ ّ
ِ
وحفظــه ،ودرس العلــوم كالفقــه وأصولــه حــت أصبــح عال ــما يف الفقــه علــى مذهــب اإلمــام مالــك وكذلــك يف ِعل ــم الــكالم ويف أصــول
الن ــحو وأصــول اللغــة واألدب (كليــج.)55/12 :0002 ،
 .3.1شيوخه وأساتذته
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إن النشــأة علــى حــب العلــم والـــمعرفة ،والـــحرص الشــديد علــى االرتــواء مــن منابــع الـــمعرفة
األصيلــة ،واإلقبــال منــذ الصغــر علــى التبــوغ والدرايــة ك ّل ذلــك أدّى بــه إلــى الســعي نـــحو حلقــات العلــم
وأروقة الـــمساجد والـــمدارس؛ ليتهل مـــما جادت به عقول العلماء ،وأحاطب به أفئدتـــهم ،فاتصل بـــمجوعة
غيــر قليلــة ،منهــم:
 -1أبــو غالــب أحـــمد بــن اإلمــام أبــي علــي الـــحسن بــن أحـــمد بــن عبــد هللا بــن البنــاء البغــدادي
الـــحنبلي )627-545ه( أخــذ عنــه ابــن الـــحاجب أصــول اللغــة واألدب فــي القاهــرة علــى يــده وقــد تــأدب
عليــه )الذهبــي.(603/19 :2001 ،
 -2اإلمــام أبــو مـــحمد القاســم بــن فيــرة بــن خـــلف بــن أحـــمد الرعيني األندلســي الشــاطبي الضرير
)590 - 538ه( درس على يده علـــم التفســير والشــاطبية )الســبكي.(17-16 :1991 ،
 -3شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحـــمد بــن يوســف بــن علــي بــن مـــحمد الغزنــوي البغــدادي الفقيــه
الـــحنفي )599 - 522ه( .أخــذ عنــه الـــمنهج فــي القــراءات الثمــان وقــراءة األعمــش )الســبكي:1991 ،
.(17-16
 -4أبــو الـــجود غيــاث بــن فــارس بــن مكــي اللـــخمي الـــمنذري الـــمصري الفرضــي النـــحوي
العروضــي الضريــر )605 - 518ه( .أخــذ علــى يــده القــراءات الســبع )الســبكي19-18 :1991 ،؛ الذهبي،
.(474/21 :2001
 -5أبــي القاســم هبــة هللا بــن علــي بــن مســعود بــن ثابــت بــن هاشــم بــن غالب األنصاري الـــخزرجي
الـــمنستيري األصــل البوصيــري )الذهبــي598 - 506) .(391/21 :2001 ،ه( وأبــي طاهــر إســـماعيل بــن
صالـــح بن ياســين بن عمران الـــمصري الشــارعي الشــفيقي )الذهبي596 - 514) .(270/21 :2001 ،ه(
والـــحافظ بـــهاء الدين أبي مـــحمد القاســم علي بن الـــحسن بن هبة هللا الدمشــقي الشــافعي )الســبكي:1991 ،
 .(18-17الـــمعروف بابــن عســاكر )600 - 527ه( .وفاطمــة بنــت ســعد الـــخير الـــمحدث التاجــر أبــي
الـــحسن بــن مـــحمد بــن ســهل األنصــاري البلنســي )600 - 522ه() .الذهبــي.(413/21 :2001 ،
 -6أبــو منصــور شـــمس الديــن أبــو الـــحسن علــي بــن إســـماعيل بــن علــي الصنهاجــي التلكانــي
األبيــاري )616-579ه( ولقــد أخــذ أصــول الفقــه علــى مذهــب اإلمــام مالــك علــى يــده )كحالــة:1993 ،
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.(406/2
 -7أبــو الـــحسين مـــحمد بــن أحـــمد بــن جبيــر بــن مـــحمد بن جبيــر الكنانــي )614ه 1216 -م( أخذ
عنه الفقه على الـــمذهب الـــمالكي )الذهبــي.(46/22 :2001 ،
 -8أبــو العبــاس الـخوي ــي أح ــمد بــن ال ــخليل بــن ســعادة بــن جعفــر بــن عيســى ال ــبمكي (637 - 583ه) أخــذ عنــه
الفقــه علــى ال ــمذهب ال ــمالكي أيضــا.
 .1.4مسيرته العلـمية
ّ
يقربنــا مــن أنّــه بعدمــا أكمــل دراســته شــرع فــي إلقــاء الــدروس فــي
إن مــا ذكــر فــي كتابــه »األمالــي« ّ
مدرســة الفاضليــة فــي عــام )609ه 1212 -م( .ثــم تركهــا ورحــل إلــي دمشــق بعــد أن أقــام بضعــة أشــهر فــي القــدس
فــي عــام )617ه 1220 -م( .وحـدّث فــي الـــمسجد األمــوي فــي زاويــة الـــمذهب الـــمالكي ،ثـــم انتقــل إلــى كركــوك
ملبّيــا دعــوة ملــك كركــوك الناصــر داود بــن عيســى فــي عــام )633ه 1235 -م( .وبعــد أن قــرأ علــى ملــك كركــوك
كتابــه »الكافيــة« وكتابــه »الوافيــة« وبعدئــذ عــاد إلــى دمشــق ،وتأكــد هــذا الترحــال فيمــا ذكــره أبــو شــامة الـــمقدسي
)كحالــة665 - 599) (81-80/2 :1993 ،ه( مــن أن ابــن الـــحاجب خــرج مــن دمشــق عــدة مــرات ،ولقــد كان
وصل إلى دمشــق ســـنة )617ه 1220 -م( وقد خرج من دمشــق ســنة )638ه 1240 -م( واشــتغل بالعلـــم تـــحصيال
وتدريســا فــي هــذه الفتــرة وال يُعــرف تفصيــال مــاذا فعــل وال يعــرف أي شــيء آخــر عــن حياتــه إال مــن ثالثــة أمــور
)كليــج.(55/21 :2000 ،

كان فــي ســنة )826ه 0321 -م( حكـــم ابــن الـــحاجب وعثـــمان بــن عبــد الرحـــمن
بــن عثـــمان بــن موســى الكــردي الشــهرزوري الـــمعروف بابــن الصــالح )346هـــ 5421 -م( )كحالــة،
 (163/2 :3991وعــز الديــن بــن عبــد الســالم )066 - 755هـــ( وهــم فقهــاء الـــمذهب الشــافعي أن يُقتــل
الشــيخ علــي بــن حســن حريــري بســبب قولــه وفعلــه عــن إباحــة تــرك الصــالة والفســق فــي دمشــق )كليــج،
.(55/12 :0002
 :كان فــي عهــد األميــر األشــرف موســى أميــر دمشــق ،إذ قــال بعــض شــيوخ الـــحنابلة
أصدقــاء األميــر فــي طفولتـــه ،أن عــز الديــن ابــن عبــد الســالم كان أشــعريّا وبعــض قولــه وفكــره ارتــداد
علــي عقيــدة التوحيــد .ولـــهذا الســبب اســتدعى األميــر األشــرف موســى عــز الديــن ابــن عبــد الســالم أمامــه.
وعندمــا لـــم يـــحضر أراد األميــر منــه حكمــا عــن الشــكوى الـــمتعلقة بالـــموضوع .وأرســل عــز الديــن ابــن
عبــد الســالم الـــحكم إلــى األميــر الــذي كتــب كتابــه عــن قواعــد أهــل الســنة .ووصــل الـــحكم إلــي األميــر فــي
شــهر رمضــان فــي وقــت اإلفطــار ،فغضــب حيـــنما قُــرئ الـــحكم علــى مائــدة اإلفطــار أمــام مشــاهير علمــاء
يعلّــق علــى الـــحكم خشــية غضــب األميــر عــدا عالـــمين فقــاال »فــي
دمشــق ،حيــث لـــم يســتطع أحــد منهــم أن ِ
شــهر رمضــان يكــون عفوكــم أفضــل« وحينمــا وصــل هــذا الـــخبر إلــى ابــن الـــحاجب كتــب رســالة إلــى
األميــر مدافعــا عــن عــز الديــن ابــن عبــد الســالم مزيلــة بتوقيــع مشــاهير علـــماء دمشــق الذيــن حضــروا
إفطــار األميــر ،وهــذا يــدل علــى شـــجاعة ابــن الـــحاجب ورفعــة موقعــه بيــن علـــماء دمشــق وقدرتــه علــى
الصــدع بقــول الـــحق )كليــج.(55/21 :2000 ،
 :حــدث فــي عــام )638ه 1240 -م( بــدا الـــجدل علــى الســلطة بيــن الـــملك الصالـــح عمــاد
الديــن إســـماعيل الـــمكني أبــو الـــجيش أميــر دمشــق مــن األيوبيّيــن ،وابــن أخ الـــملك الصالـــح نـــجم الديــن أمير مصر
مــن األيوبيّيــن أيضــا .ولقــد تصالـــح الـــملك الصالـــح عمــاد الديــن إســـماعيل مع الصليبيين شــرط أن يـــحفظ نفســه وأن
يســا ِعد الـــمهمات العســكرية وتــرك مدينــة صفــد وقلعــة شــقيف ،ومــن أجــل ذلــك أخــرج إمام الـــمسجد األموي موســى
عــز الديــن ابــن عبــد الســالم )660 - 557هـــ( اســم األميــر الـــملك الصالـــح إســـماعيل مــن خطبتــه ،ونتيجــة لذلــك
أودعــه األميــر فــي الســجن ،ودعـــم ابــن الـــحاجب عــز الديــن ابــن عبــد الســالم إمــام الـــمسجد األمــوي فــي هــذا الشــأن
ســجن العــز
وأُودع نتيجــة لذلــك فــي الســجن أيضــا ،ولقــد جــاء أهــل دمشــق إلــى األميــر متســائلين كثيــرا عــن ســبب َ
بــن عبــد الســالم وابــن الـــحاجب ،فخشــي مــن خــروج الرعيــة عليــه فأخرجهمــا مــن الســجن علــى أن يلزمــا بيتي ِهمــا
وبعدهــا بفتــرة قليلــة مــن الزمــان أذن لـــهما بالـــخروج ،ورحــل العالـــمان عــن دمشــق واتـــجها إلــى القاهــرة فــي عــام
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)639ه 1241 -م( )كليــج.(55/21 :2000 ،
رحــل ابــن الـــحاجب إلــى القاهــرة بعــد أن أقــام مــدة قصيــرة مــع أميــر كــرك الناصــر داود بــن عيســى الــذي
طلبــه ،وصــادف وقــت ذهابــه أن األميــر الصالـــح إســـماعيل أصبــح ملــكا علــى دمشــق فــي عــام )644 -635هـــ /
1246 -1237م( ،ولقــد روى أبــو شــامة الـــمقدسي أن ذهــاب ابــن حاجــب إلــى القاهــرة مــن دمشــق كان عــام )628ه
1230 -م( )كليــج ،(55/21 :2000 ،حيــث صــار مدرســا بالمدرســة الفاضليــة.

نــال ابــن الـــحاجب شــهرة واســعة ،و علمــا غزيــرا ،وصيتــا ذائعــا ـ ك ّل ذلــك حـ ّ
ـث الراغبيــن فــي
العلــم إلــى اإلقبــال عليــه والتــردّد إلــى حلقــات درســه ،واالرتــواء مــن منابــع علمــه ،وعلــى الرغــم مــن كثــرة
مريديــه فإنّنــا ســنكتفي بذكــر أربعــة منهــم:
ِ -1شـــهاب الديــن القرافــي أبــو العبــاس )684 -626هـــ 1285 -1228 /م( هــو أحـــمد بــن
ي أخــذ
إدريــس بــن عبــد الرحـــمن بــن عبــد هللا بــن ب ِ ّكيــن ِ
ي الـــمصر ُّ
ي الـــمالك ُّ
ي البـــهنس ُّ
ي البغشيـــم ُّ
الصنـــهاج ُّ
عــن عــز الديــن بــن عبــد الســالم والفاكهانــي والبقــوري وكان وحيــد دهــره ومزيــد عصــره حافظــا بارعــا
فــي األصــول والتفســير والـــحديث والعلــوم العقليــة وعلـــم الــكالم والنـــحو ،ولــد بـــمصر وتوفــي فيهــا أيضــا
وتـــخرج عليــه جـــمع مــن الفضــالء.
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نفائــس األصــول ،كتــاب التنقيــح ،وشــرح التـــهذيب ،الذخيــرة وبـــها اشــتهر ،واإلســنغناء فــي اإلســتثناء
وغيــر ذلــك )كحالــة100/1 :1993 ،؛ الســبكي .(19 :1991.،ابــن الـــمنير أبــو العبــاس )683 -620هـــ /
1284 -1223م( هــو أحـــمد بــن مـــحمد بــن منصــور بــن أبــي القاســم بــن مـــختار بــن أبــي بكــر بن علــي أبو
ي الـــمتكلم ّ
النظار الـــمفسر
العبــاس ناصــر الديــن الـــجرو ُّ
ي األصولـ ُّ
ي الفقيـهُ الـــمالك ُّ
ي اإلســكندران ُّ
ي الـــجزام ُّ
الـــمحدث الراويــة األديــب الشــاعر الـــخطيب ،أخــذ عــن أبيــه ومــن أبــي بكــر عبــد الوهــاب بــن رواح بــن
ي ،وقــرأ علــى ابــن الـــحاجب الفقــة واألصــول والبــن الـــحاجب فيــه] :الوافــر[
أسـلـــم الطوسـ ُّ
ِ
ِ
مب ِ
ث َساكِ ِن ا ِإل ْس َكْن َد ِريَّة
اح ُ
لََق ْد َسئ ْـم ُ
ت َحيَاتـي اليـَْوَم لَ ْوَال * * * َ َ
ِ
ِ ِ
ني يَأْتِـي * * * بِ ُك ِّل َغ ِريبَ ٍة َكالْ َعبـَْق ِريَّة
َح َـم َد ح َ
َح َـم َد سْبط أ ْ
َكأ ْ
تُ َذ ِّكرنِـي مب ِ
*** َوإِ ْخ َوانًا لَِقيتـُُهم َس ِريَّة
احثُهُ َزَمانًا
ُ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
البيَّة
َزَمانًا َكانَا اإلبْيار ُّ
ي فيه * ** ُم َد ِّر َسنَا َوتَغبطُنَا َ
ت َع ِشيَّة
مضوا فكأَنـهم إِما منام
ـحبَةٌ أ ْ
َض َح ْ
صْ
َوإِ َّما ُ
َ َ ْ َ َ َُّ ْ َّ َ َ ٌ * **
الـــبحر الكبيــر فــي بـــحث التفســير ،االقتفــاء فــي فضائــل الـــمصطفى عليــه الصــالة
والســالم ،االنتصــاف مــن صاحــب الكشــاف بيــن فيــه مــا تضـــمنه مــن االعتــزال وناقشــه ،تفســير حديــث
اإلســراء فــي مـــجلد علــى طريقــة الـمتكلـــمين ،وديــوان خطيــب ،واالنتصــاف مــن الكشــاف فــي التفســير
)الســبكي20-19 :1991 ،؛ كحالــة.(299/1 :1993 ،
 -3الـــمنذري صاحــب ”الترغيــب والترهيـــب“ )656 -581هـــ 1258 -1185 /م( هــو عبــد
ي الديــن أبــو مـــحمد
العظيــم بــن عبــد القــو َّ
ي بــن عبــد هللا بــن ســالمة بــن ســعد بــن ســعيد الـــحافظ زكــ ُّ
ي الـــمولد والوفــاة.
ي األصــل ثـــم الـــمصر ُّ
الـــمنذر ُّ
ي ،الشــام ُّ
قــرأ القــراءات وبــرع فــي العربيــة والفقــه والـــحديث ،ســـمع الـــحديث مــن جـــماعة بـــمكة ودمشــق
وخرج بنفســه معـــجما
ي بن الـــمفضل
َّ
والرها واإلســكندرية .وتــ ّ
وحران ّ
ـخرج في الـــحديث على الـــحافظ عل ُّ
ي وابــن دقيــق العيــد والشــريف عــز الديــن وأبــو
مفيــدا فــي ثـــمانية ع َ
شـ َ
ـر جــز ًء حديثيــة .روى عنــه الدمياطـ ُّ
ي وآخرين.
الـــحسن اليونينـ ُّ
 :شــرح التنبيــه للشــيرازي فــي فــروع الفقــه الشــافعي ،معجــم الشــيوخ ،مـــختصر
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ســنن أبــي داود وســـماه الـــمجتبى ،مـــختصر مســـلم ،الترغيــب والترهيــب ،التكـــملة لوفيــات النقلــة ذيّــل بــه
علــى ذيــل ابــن الـــمفضل الـــمقدسي فــي وفيــات النقلــة في ثالث مـــجلدات ،وكفاية الـــمتعبد وتـــحفة الـــمتزهد،
األربعــون فــي اصطنــاع الـــمعروف إلــى الـمسلـــمين وقضــاء حوائــج الـــملهوفين ،األربعون في األحكام بـــما
رواه الشــيخان أو أحدهـــما مـــحذوف األســانيد )الســبكي21-20 :1991 ،؛ كحالــة.(171/2 :1993 ،
ي )705 -613هـــ 1306 -1217 /م( هــو عبــد الـــمؤمن بــن خـــلف بــن أبي الـــحسن بن شــرف
 -4الدمياطـ ُّ
ي .تفقــه بدميــاط وقرأ بالســبع
بــن الـــخضر بــن موســى ،الـــحافظ الكبيــر شــرف الديــن أبــو مـــحمد وأبــو أحـــمد الدمياطـ ُّ
ودرس لطائفة الـــمحدَّثين بالـــمنصورية ،وهو أول من
ـخرج عليــهَّ ،
ي ســنين وتــ َّ
علــى الكمــال الضريــر ،والزم الـــمنذر ُّ
ي،
َّ
درس بـــها وبالظاهريــة ورحــل إليــه الطــالب ،وحـدَّث قديـــما مــن تالميــذه الـــحفاظ :الـــمز ُّ
ي ،والذهبـ ُّ
ي ،والبرزالـ ُّ
ي مـــحدث حافــظ نســابة إخبــاري مقــرأ أديــب نـــحوي لغــوي
ـ
أصول
ـه
ـ
فقي
ـو
ـ
وه
ـم،
ـ
وغيره
ي
ـبك
ـ
والس
ـاس،
ـ
الن
ّد
ي
ـ
س
ـن
ـ
واب
ّ
ُّ
شــاعر .من تصانيفه :فضل الـــخيل على طريقةالـــمحدثين ،معـــجم شــيوخه في مـــجلدين كبيرين ،األربعون الـــمتباينة
اإلســناد ،العقــد الثـــمين فيـــمن اســـمه عبــد الـــمؤمن ،وقبائــل الـــخزرج فــي مـــجلد ،أحاديــث عوالــي فــي الـــموافقات
والتســاعيات والـمصافـــحات ،األناشــيد والـــمقطوعات ،وأســـماء الـــمهاجرين الذيــن اخرجــوا مــن ديارهــم )الســبكي،
21 :1991؛ كحالــة.(326/2 :1993 ،
رحــل ابــن الـــحاجب إلــى اإلســكندرية فــي نـــهاية عـــمره وســكن فيهــا وتوفــي فيهــا فــي عــام )646ه -
1249م( .ودفــن بـــالقرب مــن قبــر أبــي شــامة الـــمقدسي فــي خــارج بــاب الـــبحر .ويوجــد قبــره فــي مســـجد الـــمرسي
أبــي العبــاس .وكتــب طالبــه ابــن الـــمنير الــذي كان قــاض فــي القاهرةّ .
أن ابــن الـــحاب كان وليا ومتواضعــا وذا أخالق
عاليــة يـــحب أهــل العلـــم كثيــرا .ومــن أجــل ذلــك دعــم ابــن الـــحاجب عز الديــن ابن عبد الســالم إمــام الـــمسجد األموي
ضــد األميــر األشــرف موســى أميــر دمشــق .وقــد أظهــر مثــال الوفــاء أنــه دخــل الـســـجن مــع عــز الديــن ابــن عبــد
الســالم )660 - 557هـــ( إمــام الـــمسجد األمــوي )كليــج.(56/21 :2000 ،
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ثناء العلـماء عليه
ورد اســم ابــن الـــحاجب فــي بطــون كتــب التراجــم والمصنفــات ،وتضمنــت صفحاتهــا ثنــاء عــدد
غيــر مــن العلمــاء واألدبــاء ورجــال المعرفــة ،فذكــروا غــزارة علمــه واتســاع معارفــه ،ومدحــوا أخالقــه،
ورباطــة جأشــه ،ووصفــوا تواضعــه بشــتى الصفــات ،فهــذا ابــن خلــكان يذكــره قائــال :بــرع فــي علومــه
وأتقنهــا غايــة اإلتقــان ...وجاءنــي مــرارا بســب آراء وشـــهادات وســألته عــن مواضــع فــي العربيــة مشــكلة،
فأجــاب أبلــغ إجابــة بســكون كثيــر وتثــبُّ ٍ
ـام...
ت تَـ ٍ
درس بـــجامع دمشــق،
وقــال الذهبــي :وكان مــن أذكيــاء العلـــماء ،رأســا فــي العربيــة وعلـــم النظــر ّ
ـخرج بــه األصـــحاب وســارت بـــمصنفاته الركبــان ،ولقــد خالــف ابــن الـــحاجب
وبالنوريــة الـــمالكية ،وتــ ّ
النـحويـــين فــي موضوعــات كثيــرة مــن مؤلفاتـــهم مــن ناحيــة النحــو.
قال األدفوري :كان صحيح الذهن قوي الـفهم ،حادّ القريـحة.
ســرت لــه البالغــة
قــال الشــيخ اإلمــام أبــو الفتــح مـــحمد بــن علــى القشــيري عنــه :هــذا الرجــل تي ّ
فتفيــأ ِظلَّهــا الظليــل ،وتفــ ّج ْ
فرب الـــمرمى فـــخفّف الـــحمل
رت ينابيع الـحكـــمة ،فكان خاطره ببطن الـــمسيلّ ،
الثقيــل ،وقــام بوظيفــة اإليـــجاز ،فنــاداه لســان اإلنصــاف مــا علــى الـــمحسنين مــن ســبيل وكان رحـــمه هللا من
الـمحـسنين الصالـحين الـمتقين.
ي بــن فرحــون ّ
أن اإلمــام العالـــم الفاضــل العالمــة القاضــي
وقــال ابــن فرحــون :قــال والــدي علـ ّ
ي :قــال كان شــيخنا كمــال الديــن الزملكانــي يقــول» :ليــس للشــافعية مثــل مـــختصر ابن
فـــخر الديــن الـــمصر ّ
الـــحاجب للـــمالكية« وكفى بـــهذه الشهادة.
ي الـــمقرئ أبو الفتح عـــمر
ي النـــحو ّ
وقــال ابــن الـــجزر ّ
ي األصولـ ّ
ي :اإلمــام العالمــة الفقيــه الـــمالك ّ
ابــن الـــحاجب األمينــي :هــو فقيــه فاضـ ٌل مفـ ٍ
ـر مبـ ِ ّ
ت مناظـ ٌ
ـر ٌز فــي عــدة علـ ٍ
ـوم متبــ ّح ٌر مــع ثقـ ٍة وديـ ٍ
ـن وورعٍ
وتواضــعٍ واحـــتما ِل تكلّفٍ ...
ِ
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ي :كان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل« )السبكي.(23-22 :1991 ،
وقال السيوط ّ
تفنّــن ابــن الـــحاجب فــي تصنيفاتــه ،وقــد أقــر بفضلــه وعلـ َّـو قــدره كثيــر مــن أهــل العلـــم ،فامتَدَ ُحــوا معارفــه
ِكرهــا ،وقــد نالــت ألهـــميتها عنايــة كثيــر مــن العلـــماء الذيــن جــاءوا مــن بعــده فتناولوهــا بالشــرح والتعليــق،
واعلـ ْـوا ذ َ
ق العيـ ِد
ـ
دقي
ـن
ـ
ب
ـن
ـ
الدي
ي
ـ
تق
ـاء
ـ
ثن
ـون
ـ
فرح
ـن
ـ
اب
ـل
ـ
ونق
ـادة«
ـ
واإلف
ـحسن
ـ
الـ
ـهاية
ـ
نـ
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
تصانيف
»وكل
ـلكان:
ـ
خـ
قــال ابــن
ِ
ِّ
ت ابــن الـــحاجب فقــال ...» :ومـــما ذكــره فــي مدح الـــكتاب ْ
أن قــال :هذا كتــاب أتى بعـــجب العُجاب
علــى أحـ ِد مصنفــا ِ
ي الـــمرا ِد فــأزال شـــماسته وانـــجاب وأبــدى مــا حقَّــه أن يبالغ في
ـ
عص
وراض
ـجاب،
ـ
الـمـ
ـكان
ـ
ف
ـادة
ي اإلجـ
ودعــا ِ
ِ َّ
قصـ َّ
استـحسانه«...
ئ عــن فضلــه كـــمختصري األصــول والفقــه ،ومقدَّ َمتــي الـــنحو
يِ» :قُ ْلــتُ  :ومؤلفاتــه تـــنبِ ُ
وقــال ابــن الـــجزر ّ
والتصريــف والسيـــما »أماليــه« التــي يَظهــر منـــها مــا آتــاه هللاُ مــن ِع َ
ظـ ِـم الذهــن ،وحـــسن التصـ ُّـو ِر ،إال أنّــه أعضــل
ـرض للقــراءات ،وأتــى بـــما لـــم يتق ـدَّم فيــه عيــره «...وقــال الـــحافظ
فيمــا ذكــره فــي مـــختصر األصــول ِحيــنَ تعـ َّ
الركبــان) «...الســبكي.(24 :1991 ،
الذهبــي...» :وســارت بـــمصنفاته ُّ
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عـ ِـرف ابــن الـــحاجب بـــمؤلفاته فــي الـــنحو واشـتُهر أيضــا بتصنيفاتــه فــي أصــول الفقــه فــي ســائر
ُ
األقطــار اإلســالمية ،ولـــم يفــت ابــن خلــدون )808ه 1405 -م( )كحالــة (121-119/2 :1993 ،أن ذكــره
وتحـدّث عنــه ،وشــهد لــه بأنّــه صــاغ أصول الـــمذهب الـــمالكي فــي كتابــه »الـمـــختصر« ،ويقول ابــن خلكان
»اجتـــمعت مــع ابــن الـــحاجب فــي القاهــرة عــدة مــرات ،ولـــما التقيتــه كنت أســأل األســئلة التــي ال أفهمها عن
الفقــه واللغــة العربيــة« قائــال أنــه عالـــم قديــر ،ويقــول أبــو شــامة الـــمقدسي يصــف ابــن الـــحاجب أنــه أقــوى
الـــمدافعين عــن الـــمذهب الـــمالكي وأشــار إلــى مهاراته العلـــمية الـــمختلفة وقدرتــه على الـــمناظرة وصاحب
فصاحــة وحســن خلــق )كليــج.(56/21 :2000 ،
 -1الكافيــة :هــي ّأول مؤلفاتــه عــن تعليــم النحــو يف العرب ــية .وكتــب علــي الكافيــة شــروحا كثــرية ،وقــد كتــب ابــن ال ــحاجب
شــرحا بنفســه .وكتب ال ــحواشي علي هذه الشــروح وحت بعض التعليقات .وطبعت الكافية يف مدن م ــختلفة عدة مرات ومنها القاهرة
واســطنبول وبــريوت وطشــقند وكازن وبــوالق وفلورانســا وبومبــاى ودل ــهي وكانبــور وكلكتّــا ورومــا .ووضــع التحقيــق يف الكافيــة مــن قبــل
طــارق ن ــجم عبــد اهلل وطبــع باســم «الكافيــة يف الن ــحو» عــدة م ـرات يف جــدة (1407ه 1986 -م) وطبــع هــذا الكتــاب يف بعــض
الــدول األوروبيــة وإيـران وتركيــا أيضــا.
 -2شرح الكافية :طُبِع هذا الكتاب يف اسطنبول (1311ه 1895 -م).
 -3شــرح الوافيــة يف نظــم الكافيــة :نظّــم ابــن ال ــحاجب الكافيــة إىل الوافيــة حــيت يتعلــم أمــري كــرك الناصــر داود بــن عيســى
وبعــد ذلــك شــرحه .ووضــع ت ــحقيق هــذا الشــرح موســى بنــاى العليلــي ونُشــر يف الن ــجف (1400ه 1980 -م).
 -4اإليضــاح يف شــرح ال ــمفصل :وهــو شــرح الكافيــة للزم ــخشري (538ه 1144 -م) ،ووضــع ت ــحقيق هــذا الشــرح مــن
قبــل موســى بنــاى العليلــي ونُشــر يف م ــجلدين ببغــداد (1402ه 1982 -م).

ـموشحة باألس ــماء ال ــمؤنثة السماعية :وهي رسالة تتكون من ثالثة وعشرون بيتا .وقد طبع هذا الكتاب
 -5القصيدة ال ـ ّ
يف طهران (1274ه 1858 -م) الـميداين« ،السامي يف األسامي» ويف بوالق (1293ه 1876 -مـ) و(1296ه 1879م) ويف
كانبــور (1278ه 1861 -م) ويف بــريوت (1326ه 1908 -م) .وقــام بت ــحقيق هــذه القصيــدة طــارق ن ــجم عبــد اهلل يف األردن
وطبــع يف عــام (1405ه 1985 -م) وكذلــك إحســان جعفــر.
 -6األمــايل الن ــحوية :تض ــمنت شــروحا بعــض األمــور الن ــحوية لآليــات القرآنيــة يف الكافيــة ،وكذلــك ال ــمفصل للزم ــخشري
(538ه 1144 -م) .ونشــر مــن قبــل هــادي حس ــن ح ـ ّـمودي يف أربعــة م ــجلدات يف بــريوت عــام (1405ه 1985 -م)؛ وفخــر
صال ــح سلي ــمان قــدارة ،يف م ــجلدين يف بــريوت عــام (1409ه 1989 -م) وعدنــان صال ــح مصطفــى يف م ــجلدين يف الدوحــة عــام
(1406ه 1486 -م).
 -7رســالة يف العشــرة :أوردها عن االســتعمال أن كل ــمة العشــرة يف أوائلها وأواخرها ونشــرها هادي حســن ح ــمودي عن
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هاتــني الرســالتني يف عــالوة أماليــه بــريوت عــام (1405ه 1985 -م).
 -8شرح ابن الـحاجب على كتاب الـمقتفي للـمبتدي لسيبويه.
 -9الـمكتفي للـمبتدي شرح على كتاب شرح اإليظاح أليب علي الفارسي.
 -10إعراب بعض آيات القرآن العظيم.
 -11الـمسائل الدمشقية.
 -12شرح الـمقدمة الـجزولية.
كل ما مر من مؤلفاته في النحو  1إلى ) 12السبكي.(25 :1991 ،
 -1الشافية :كتب ابن الـحاجب الشافية ثـم تلى هذا أن شرحها يف شرح الشافية بنفسه أوال ،وقد ُكتب حوايل خـمسة وخـمسون
شــرحا لعل ــماء م ــختلفني منــذ ذلــك الوقــت .وتُرج ــمت الشــافية إىل اللغــة الرتكيــة والفارســية وحــت بعــض اللغــات الغربيــة .وطبعــت الشــافية يف عــدة
مــدن م ــختلفة مـرات بالشــرح وبــدون الشــرح ،ومنهــا القاهــرة عــام (0421ه – 4281م) و(8521ه 2481 -م) و( 231ه – 6091م)
وكانبــور عــام (7621ه – 1581م) واســطنبول عــام (8621ه – 2581م) و(0131ه – 2981م) ولَ ْقن ـَ ْـو عــام (8721ه – 1681م)
عــام ودل ــهي عــام (8721ه – 1681م) و(1231ه – 3091م).
 -2شــرح الشــافية :يوجد من هذا الكتاب نس ــخ كثرية وقام بالت ــحقيق حســن أح ــمد العثمان ولكن ل ــم يطبع حت اآلن (الســبكي،
.)52 :1991
 .11.1مؤلفاته في األدب والعروض
 -1ج ــمال العــرب يف عل ــم األدب :مــن ال ــمؤلفات ال ــمنظومة إلبــن ال ــحاجب وس ــماه «ال ــمقصد ال ــجليل يف عل ــم ال ــخليل» يف
عل ــم العــروض .نشــر «ج ــمال العــرب يف عل ــم األدب» يف كتــاب» »Darstellung der arabishchen Verskuntبــدء مــن
الصحيفــة  433حــيت  173وبالرتج ــمة األل ــمانية مــن قبــل جــورج ويل ــهام فريدريــك هيجــل يف هــايل ال ــمانيا عــام (5521ه 9381 -م) .وقــد
قــام بالت ــحقيق مظفــر ب ــختيار ونشــر كتابــداري ،ط ــهران يف عــام (8631ه 2591 -م) .وقــد شــرح ابــن واصــل ال ــحموي شــرحا يف هــذا الكتــاب
«ج ــمال العــرب يف عل ــم األدب» وس ــماه «الــدر النضيــد يف شــرح القصيــد» .وبعــد ذلــك نشــر م ــحمد عامــر أح ــمد حســن «الــدر النضيــد يف شــرح
القصيد» يف ال ــمنيا مصر عام (8041ه 7891 -م) .وقد شرح ج ــمال الدين اإلسنوي هذا الكتاب «ج ــمال العرب يف عل ــم األدب» وس ــماه
«ن ــهاية الراغــب يف شــرح عــروض ابــن ال ــحاجب».
 .21.1مؤلفاته في التاريخ

 -1ذيل علي تاريخ دمشق البن عساكر )السبكي.(24 :1991 ،
 .31.1مؤلفاته في أصول الفقه
 -1منتهــى الوصــول واألمــل فــي ِع ْلــ َم ْي األصــول والـــجدل :وهــو مثــال مــن األمثلــة الـــمشتركة
فــي طريــق أصــول الفقــه فــي مناهــج الكالمييــن اســطنبول عــام 1326ه 1908 -م( والقاهــرة عــام )1326ه
 1908م( وبيــروت )1405ه 1985 -م(. -2شرح منتهى الوصول واألمل في علـمي األصول والـجدل في ثالثة مؤلفات:
مـختصر منتهى السؤال واألمل في علـمي األصول والـجدل إلبن الـحاجب.
الـمختصر الكبير إلبن الـحاجب.
وقــد طبعــت هــذة الـــمؤلفات بســـلم الثبــوت لـــمحب اللــة عبــد الشــكور الـــهندي البهــاري فــي
القاهــرة عــام )1326ه  .(1908 -وأيضــا طبعــت هــذه الـــمؤلفات بشــرح القاضــي عضــد الديــن اإليـــجي فــي
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اســطنبول عــام )1307ه 1891 -م( .وفــوق ذلــك نشــر الـــشرح القاضــي عضــد الديــن اإليـــجي مع الـــحاشية
للتفتازانــي والـــجرجاني علــى هــذا الشــرح ومــع التعليقــات لـــحسن الـــهروي فــي الـــحاشية علــى الـــجرجاني
فــي القاهــرة حــي بــوالق عــام )1316ه 1898 -م( و)1319ه 1901 -م(.
 -3جامــع األمـــهات الـــمختصر :ويعــرف بـــمنتهى األصــول وشــرحه إلبــن الـــحاجب لكونــه
متميــزا عــن »جامــع األمـــهات الـــمختصر« بإســم »الـــمختصر فــي الفــروع والـــمختصر الفرعــي وفــروع
ابــن الـــحاجب« وتضمنــت هــذة الـــمؤلفات أصــول الـــمذهب الـــمالكي ،عندمــا كتــب ابــن الـــحاجب مؤلفاتــه
لقــد اســتفاد مــن »الـــجواهر الثمينــة فــي مذهــب عالـــم الـــمدينة« ألبــو مـــحمد جــالل الديــن عبــد هللا بــن نـــجم
بــن شــاس بــن نــزار الـــجزامي الســعدي الـــمالكي )616ه 1212 -م( ،ومــن بعــض الـــمؤلفات األخــرى
أيضــا حيــث تتوحــد هــذه الـــمؤلفات إلبــن الـــحاجب فــي الطريقــة الـــمصرية والـــمغربية في أصول الـــمذهب
الـــمالكي .ولقــد نالــت مؤلفــات ابــن الـــحاجب تقديــر علـــماء الـــمذاهب األخــرى.
 .2شروح الكافية
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اشــتهر ابــن الـــحاجب بكتابــه الكافيــة الــذي عــرف بــه فــي العالـــم اإلســالمي كلــه ،وقــد اشــتهر
ذلــك الكتــاب فــي ســائر األقطــار اإلســالمية .ووضــع كثيــر مــن العلـــماء شــروحا علــى هــذا الكتــاب وعلــى
شــروحهم الـــحواشي حتــى أن ابــن الـــحاجب نفســه وضــع شــرحا لكتابــه .وباإلضافــة إلــى كون ابن الـــحاجب
ذو مذهب في بالغة العربية فهو من العلـــماء الذين تـــميزوا بوصف الشــرح والتفســير كالعلـــماء الـنحويـــين
الذيــن كثــروا بعــد القــرن الســادس الـــهجري حيــث انتهــت الـــخالفات بيــن الكوفيـــين والبصريـــين فــي عهده.
ومن أجل ذلك جـــمع ابن الـــحاجب ُر َؤى الـــمذاهب القديـــمة وصحـــحهم بـــمهارته لكي تكون مفيدة لإلنسانية
وخالفــا لذلــك فــي تعليــم النـــحو .جـــمع الزمـــخشري )538ه 1144 -م( )ياقــوت135-126/19 :1980 ،؛
ابــن العمــاد198-194/6 :1992 ،؛ أوزتــورك (238-235/44 :2013 ،أن موضــع الصــرف والنـــحو
فــي الـــمفصل ولكنــه كتــب كتــاب الصــرف والنحــو مثل أبــو عثمــان الـــمازني )247ه 862 -م( )ابن النديـــم،
90-89 :1971؛ األســعد (77-76 :1992 ،وأبــو الفتــح عثـــمان بــن جنــي ) 392ه 1001 -م( )ابــن
النديـــم141-138 :1971 ،؛ كمــي486-473 :2020 ،؛ يــاووز.(108-39 :1996 ،
قــام بشــرح الكافيــة الكثيــر مــن العلـــماء ســنذكر مــا اســتطعنا الوصــول إليــه مــن هــذه الشــروح
)حاجــي خليفــة10-4/3 :1971 ،؛ ســركيس.(71/1 :1932 ،
” -1الوافية في نظم الكافية“ هي شرح ابن الـحاجب 646هـ لكتابه الكافية.
” -2شرح الرضى“ للشيخ رضي الدين مـحمد بن الـحسن األسترابادي 686هــ.
” -3حاشــية على الشــرح الـــمتوسط للكافية« للســيد الشــريف علي بن مـــحمد الـــجرجاني 816ه،
وهــي شــرح علــى شــرح الرضــى.
” -4شــرح األســترابادي“ للســيد ركــن الديــن حســن بــن مـــحمد بــن شــريف شــاه الـــحسيني
األســترابادي 715ه ،وهــي ثالثــة شــروح .كبيــر وهــو الـــمسمى ”بالبســيط“ ومتوســط وهــو الـــمسمى
”بالوافيــة“ ،وصغيــر وهــو الـــمسمى ”بالـــمتداول“ وقــد أكملــه ولــده مـــحمد.
” -5حاشية“ لـمحمد بن عبد اللة الـمريني 961ه.
” -6كشف الوافية في شرح الكافية في النـــحو“ لسراج الدين مـــحمد بن عـــمر الـــحلبي الـــمتوفي
850ه فــي أوائل ســلطنة الســلطان مـــحمد خــان الفاتح.
” -7كشف الوافية“ إلسـماعيل بن علي وهو في أبيات.
” -8شرح الكافية“ لـجالل الدين أحـمد بن علي بن مـحمود الغجدواني 730ه.
” -9شرح الكافية“ لـمحمد بن الـحسين البَ ْرقَ ْل ِعي.
” -10الـــموشح“ في شرح الكافية البن الـــحاجب في النـــحو للـــخبيصي وهو الشيخ شـــمس الدين
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مـــحمد بن أبي بكر بن مـــحمد الـــخبيصي 731ه وعليه حاشــية للســيد الشــريف.
” -11الـــمرشح“ للـــمولي أحـــمد بــن إســـماعيل بــن عثـــمان بــن أحـــمد بــن رشــيد بــن إبراهيــم
الشــهرزوري الـــهمداني التبريــزي الكورانــي 893ه ،كتبهــا ســنة 889ه ،وشــرح أبيــات »الـــموشح« لبعــض
عـــلماء كرمــان ألفــه لشــاه شــجاع ،وعليــه حاشــية للســيد الشــريف أيضــا.
749ه.

” -12شــرح الكافيــة“ لتــاج الديــن أبــو مـــحمد أحـــمد بــن عبــد القــادر بــن مكتــوم القيســي الـــحنفي
” -13الشرح السعيدي“ لـنجم الدين سعيد العجمي.
” -14شرح ابن الـمال“ ألحـمد بن مـحمد الـحلبي الـمعروف بابن منال 990ه.

” -15تـــحفة الطالب“ لـــنجم الدين أحـــمد بن مـــحمد مكي بن ياسين الـــقمولي القرشي الـــمخزومي
الشــافعي )أبو العبــاس( 727ه.
” -16شرح األصفهاني“ لشـمس الدين مـحمود بن عبد الرحـمن األصفهاني 749ه.
” -17شــرح الـــهندي“ لشـــهاب الديــن أحـــمد بــن شـــمس الديــن بــن عـــمر الـــهندي الدولــت آبــادي
الـــزوالي 849ه .وعليــه حاشــية لـــموالنا الفاضــل ميــان هللا داد الـجـــمبوري وكذلــك حاشــية لكل مــن التوقاتي
والكزرونــي ولغيــاث الديــن منصــور.
” -18شرح اإلسكندراني“ ألحـمد بن مـحمد الزبيري اإلسكندري الـمالكي 801ه.
” -19شرح الصفوي“ للشيخ عيسى بن مـحمد الصفوي 906ه.
” -20شرح الفناري“ لعالء الدين علي الغفاري الفناري.
” -21كشــف الـــحقائق“ لـــحكيم شــاه مـــحمد بــن مبــارك القزوينــي الـــمتوفي فــي ســلطنة الســلطان
ســليمان خــان.
” -22الـمناهل الصافية في حل الكافية“ لـمحمد بن مـحمد األسدي القدسي 808ه.
” -23مرضي الرضى“ لـموالنا مير حسين الـمبيدي.
” -24الفوائــد الضيائيــة“ للـــمولى نــور الديــن أبــو البــركات عبــد الرحـــمن بــن أحـــمد بــن مـــحمد
الشــيرازي الـــمشهور بالـــجامي 898ه).كمــي ، (327-315 :2017 ،ولهــذا الشــرح دور كبيــر فــي تعليــم
ـتوى لتعلّــم القواعــد وبــه يكتفــي الطالــب مــن
النحــو -ومــازال -فــي المــدارس الدينيّــة؛ إ ْذ يُـ ّ
ـدرس فــي آخــر مسـ ً
علــم النحــو )( 14 :2020,Jankır
” -25شــرح الكافيــة فــي الـــنحو“ للـــمولى إبراهيــم بــن مـــحمد بــن عــرب شــاه الشــهير بعصــام
الديــن اإلسفرايــــيني 944ه.
” -26الـــحاشية“ للـــمولى مـــحمد الشهير بـــمنال زاده الكردي 1070ه ،وعليه شرح للـــمولى علي
بــن أمــر هللا ،ورســالة لعبــد هللا األزهــري وســـماها ”القــول الســامي علــى كالم منــال جامي“.
 -27حاشية البسنوي للـمولى عالمك مـحمد بن موسى الـبسنوي أتـمها 1035ه.
 -28شرح الـمولى حـسن بن مـحمد البوريني الشامي 1024ه وهو شرح للوافية.
 -29شرح الـمولى مـحمد عصـمة هللا بن مـحمود البـخاري وأكمله إلى منتصفه وتوفي 915هـ.
 -30شرح الفيضي للـمولى عبد هللا بن طورسون الشهير بفيضي 1019ه.
 -31حاشية الالري لـمصلح الدين مـحمد الالري 979ه.
 -32شرح السمرقندي لـشاه مـحمد بن أحـمد السـمرقندي.
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” -33حاشــية علــى شــرح الـــجامي للكافيــة إلــى آخــر الـــمرفوعات فــي النـــحو« شــرح الـــحلبي
لغــرس الديــن أحـــمد بــن إبراهيــم الـــحلبي 971ه.
” -34شرح الـحميدي“ لقره جه أحـمد الـحميدي 1024ه.
” -35ترجـــمة علــى شــرح الـــجامي“ للشــيخ مـــحمد بــن عـــمر الـــمعروف بقــورد آفنــدي شــرح
الـــجامي بالتركــي 996ه.
” -36حاشــية علــى الفوائــد الضيائيــة لـــجامي فــي الـــنحو“ لوجيــه الديــن عـــمر بــن عبــد الـــمحسن
األرزنـجاني 871ه.
” -37شــروح الكافيــة بالتركــي“ للمـــولى ســودي 1000ه وللشــيخ الـــمولى إســـماعيل 1041ه
وشـــمس الديــن ابــن القاضــي كمــال الديــن كتــب شــرحا لـــخدام الوزيــر ســنان باشــا وســـماه ”فتــح الـــمفتاح“
كتبــه ســنة 972ه.
954ه.

 -38شــرح الـــكافية بالفارســية اســـم الكتــاب ”شــرح الســيد“ لـــمعين الديــن مـــحمد أميــن الـــهروي

” -39اإلفصــاح“ فــي إعــراب الكافيــة الشــيخ أحـــمد بــن يوســف الســالنيكي بإشــارته وإعــراب
حاجــي بابــا ابــن الشــيخ إبراهيــم الطوســيوي وســـماه ”أوفــى الوافيــة فــي شــرح الكافيــة“.
 -40نظم الكافية لـحسام الدين إسـماعيل بن إبراهيم 1016ه وله عليها شرح.
 -41نظم الكافية أيضا مير مرتضى الشيرازي.
” -42اللب“ هو اختصار الكافية للقاضي ناصر الدين عبد هللا بن عـمر البيضاوي 685ه.
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 -43شرح البيضاوي للقاضي ناصر الدين عبد هللا بن عـمر البيضاوي 685ه وله شروح.
” -44الوافية في مـختصر الكافية“ للـمولى فضيل بن علي الـجمالي 991ه.
 -45مـختصر للكافية لبوهان الدين إبراهيم بن عـمر الـجعبري الـمقري 732ه.
 -46مـختصر لـمحمد ابن الشيخ مـحمود الـمغلوي الوفائي.
” -47األســئلة القطبيــة علــي كتــاب ابــن الـــحاجب صاحــب النفــس القدســية“ لـــخضر بــن إليــاس
الكمولـجنوي.
” -48التـحفة الشافية“ لبعض الـمتأخرين.
” -49الدرة البيضاء“ لبعض الـمتأخرين.
 -50شرح لـحاشية العصام لشهاب الدين أحـمد بن قاسم العبادي 994ه.
” -51الـــحاشية الســلطانية“ هــي شــرح علــي حاشــية الـــجامي لبابــا ســيد بــن مـــحمد البخــاري
الـــمعروف بباباشــاه.
 -52حاشية على شرح الـجامي إلبن طورسون عبد اللة الرومي 1010ه.
 -53حاشية الشيخ الشريف الروشني الـمعروف بفاضل أمير 987ه.
 -54حاشية علي شرح الـجامي لعيسى بن مـحمد الصفوي اإليـجي الشافعي 955ه.
 -55حاشية إلبراهيم الـمأموني الشافعي 1079ه وله حاشية علي حاشية العصام.
 -56شرح الكافية إلسحاق بن مـحمد بن العـميد الـملقب بكبير الدهلوي.
 -57شــرح نظــم الكافيــة للـــملك الـــمؤيد عـــماد الديــن إســـماعيل بــن األفضــل علــي األيوبــي
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الـــمعروف بصاحــب حـــماه 732ه.
 -58شرح فـخر الدين أحـمد الـجيلي األصفهندي.
 -59شرح مـحمود بن مـحمد بن علي بن مـحمود األراني الساكناني.
 -60شرح للـجامي للشيخ عـمر بن عبد الوهاب.
 -61شرح للـجامي إلبن الـحنبلي.
” -62معرب الكافية“ لـمـحمد بن إدريس بن إلياس الـمرعشي.
” -63مبســوط الــكالم فــي تصحيــح مــا يتعلــق بالكلـــم والــكالم“ شــرح لإلمــام تــاج الديــن أبــي
مـــحمد علــي بــن عبــد هللا بــن أبــي الـــحسن األردبيلــي التبريــزي 746ه.
” -64غاية التـحقيق“ لصفي بن نصير.
 -65شرح الشريف نور الدين علي بن إبراهيم الشيرازي تلـميذ الشريف الـجرجاني 863ه.
” -66الـــهادية إلــى حــل الكافيــة“ لعبــد هللا بــن علــي بــن مـــحمد الـــمعروف بفلــك العــال التبريــزي،
انتهــى مــن كتابتــه 700ه.
” -67الضوابــط الكافيــة للتعريــف فــي خالصــة الـــنحو والتصريــف“ شــرحها لعبــد هللا بــن علــي
بــن مـــحمد الـــمعروف بفلــك العــال التبريزي.
” -68التحفة الوافية“ لتقي الدين إبراهيم بن حسين بن عبد هللا بن ثابت النـحوي الطائي.
 -69شرح الشيخ اإلمام تاج الدين أحـمد بن مـحمود العجـمي الـخـجندي الشافعي.
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 -70شرح لألصفهندي.
 -71شرح حـسن راست.
 -72شرح يعقوب بن أحـمد بن حاج عوض ،كتبه 845ه.
” -73األســرار الصافيــة والـــخالصات الشــافية فــي كشــف الـــمقدمة الكافيــة“ إلســـماعيل بــن
إبراهيــم بــن عطيــة البـــحراني ،كتبــه 795ه.
 -74شرح اإلمام ركن الدين الـحديثي الـحسن بن مـحمد العلوي 715ه.
 -75شرح للـمولى كمال الدين الـمعرف بآف قفتان ألفه بالتركي وفرغ منه 1028ه.
 -76شرح مـــختصر ابن الـــحاجب ســـماه تسهيل الـمهـــمات في شرح جامع األمهات في ثـــمانية
أجــزاء البن فرحــون 799ه.
الخاتمة
وحقيــق بنــا القــول ّ
إن ابــن الـــحاجب يعــد أحــد جهابــذة العلمــاء الذيــن خدمــوا التــراث العربــي
اإلســالمي ،وصنّفــوا كتبــا جعلــت الـــمقبلين علــى معارفــه يســعون إلــى األخــذ عنــه ،ويبــدو أن قيمته وشــهرته
راجعتــان إلــى أنّــه كان حســن االختصــار لكتــب الـــمتقدمين علــى زمانــه بــارع التخريــج للقواعــد واألمثلــة،
إضافــة إلــى ذلــك فقــد أشــاد بــه الرحالــة فــي رحالتـــهم ،وقيــدوا مــا قيــل عنــه فــي كراساتـــهم مــن أمثــال
العبــدري .والتجيبــي ،والــوادي آشــي.
وفــي الـــختام يـــحسن بنــا الـــمقام ذكــر بيتيــن مــن نظــم ابــن الـــحاجب نقلهمــا العبــدري فــي رحلتــه

وهـما:
يون فأنتم ***
إِ ْن ت َغيبُوا َ
ع ِن ْالعُ ِ

ضور ُك ْم ُم ْست َِم ُّر
ب ُح ُ
في قُلُو ِ
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Yayın İlkeleri
Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından çıkarılan JMS (The Journal of Mesopotamian
Studies), Kürt, Arap ve Süryani dili kültürü ve edebiyatları alanlarındaki bilimsel nitelikli çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. Kış
(Şubat) ve Yaz (Ağustos) sayıları olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. Yayınlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayınlanmamış olma
şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayınlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.
Yazıların Değerlendirilmesi
Dergimize gönderilen yazılar, öncelikli olarak yayın kurulunca
dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp gerekli düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara
itiraz etme hakkına sahiptirler.
Gönderilen telif makaleler, Editör Kurulu tarafından incelendikten sonra değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle
konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı
durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Makale, en
az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Hakem
raporları yazara gönderilerek karar bildirilir.
Hakemlerden biri veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için
makale yazara gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin
uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu
tarafından değerlendirilir. Ayrıca yazarların, hakemler tarafından belirtilen görüşlere itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yapılan itirazlar
editör kurulu tarafından görüşülüp uygun bir karar alınır.
Yayınlanmasına karar verilen yazılar, sayfa düzenlemesi
yapıldıktan sonra pdf formatında yazarlara gönderilir. Yazar son
okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde işaretleyerek
dergiye geri gönderir.
Yayınlanmayan yazılar iade edilmez ve yazılardaki görüşlerin
yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yayınlanan yazılar için yazardan dergiye veya dergiden yazara
herhangi bir ücret ödenmez.
Yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik olmayan küçük
düzeltmeler Editör Kurulu tarafından yapılabilir.
Yayınlanan yazıların yayın hakları MAÜ Türkiye’de Yaşayan
Diller Enstitüsü’ne devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamı da
kapsar.
Makale gönderimi ve değerlendirme süreci Dergipark sistemi
üzerinden yürütülür.
Makaleler değerlendirme sürecine alınmadan önce iThentica
intihal programı kullanılarak benzerlik analizine tabii tutulur.
Yayın Dili
JMS’nin yayın dili Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Süryanicedir. Ancak her sayıda, dergide yer alan çalışmaların en az yarısının Kürtçe ve onun çeşitli lehçelerinde yazılmış olması ilke olarak
benimsenmiştir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu program-

larla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar
numaralandırılmalıdır. Makalelerin uzunluğu en fazla 9.000 sözcük
olmalıdır. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı, transkripsiyon
işaretleri varsa bununla ilgili dokumanlar ulaştırılmalıdır.
Yazarın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi mutlaka belirtilmelidir.
Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı
ve 15 sözcüğü geçmemelidir.
Makalenin başında, en fazla 150 ile 200 sözcükten oluşan bir
öz yer almalıdır. Türkçe dışındaki dillerde yazılan makalelerde öz
makalenin orijinal dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak da
yazılmalıdır. İngilizce öz kısmında makalenin ismine de yer verilmelidir. Özlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 4 ila 6
sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.
Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara
başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana
başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana
bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır.
Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde”
gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem “tırnak içinde”
hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama
yapılmaz.
Bölüm ve paragraf başlarında girinti uygulanmaz.
Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler
JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.
Kaynak Gösterimi
Alıntı yapma ve kaynak göstermede APA yöntemi kabul
edilmektedir.
Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından
kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde”
yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için
kullanılması önerilir:
Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayına hazırlayanı, editörü varsa
künyede mutlaka gösterilmelidir.
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde,
yazarı, başlığı ve yayın tarihi belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca
künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer
verilmemelidir.
Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik
olarak yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin
bulunduğu sayfa aralıkları belirtilmelidir.
Latin harfleri dışındaki alfabelerle yazılmış makalelerde Latin
harfleriyle yazılmış başlık, özet, anahtar kelimeler, ve kaynakçaya
(referanslar) yer verilmelidir.

